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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Dags för RV:s årsmöte 2018
Nyss var det nyår, nyss var det OS (det är det i skrivande stund) och strax är
det årsmöte – RV:s årsmöte fredagen den 20 april klockan 16.00 på GIH,
Stockholm. Den vanliga platsen, det vanliga klockslaget, men ovanlig dag och
en ovanlig meny.
18 månader ska redovisas och läggas bakom oss. 100-årsjubileet blev årets
stora händelse. Men utöver den hann vi med en hel del annat också, som du
kan läsa om i Verksamhetsberättelsen. Till exempel har 13 RV-profiler
presenterat sig på hemsidan och i någon Bulletin.
Vad ska hända 2018?
Vi har redan haft en kamratträff med Anders Borgström – yrkeskarriärens
efterrätt. Mer om den i denna och föregående Bulletin.
Har du idéer eller önskemål om tema för en kamratträff? Hör mer än gärna
av dig till Böret eller mig. Kontaktuppgifter till oss finns i slutet av Bulletinen.
På tal om kontaktuppgifter – ursäkta om vi tjatar – men det är viktigt för oss
att ha dessa aktuella. Och vi kommer framöver endast/i första hand informera
via mail – förutom Bulletinen förstås som kommer med posten. Om du inte
har eller vill uppge din mailadress skicka ett brev till styrelsens
kommunikationsansvarige Anders Lundin (adressen finns längst bak här i
Bulletinen) så får du även framöver all information via posten.
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Arbetet med att se över våra stipendier och göra om dem till ett färre
antal men med större utdelning ska förhoppningsvis kunna slutföras
under året om/när vi och Kammarkollegiet och andra instanser kommer
överens om formalia.
I anslutning till vårt årsmöte kommer vi ha en ordförandekonferens med
övriga nordiska länder då vi bland annat ska diskutera och bli
informerade om det nordiska idrottsledarmötet i Odense augusti 2019.
Stockholms idrottshistoriska förening har kommit med ett spännande
mail. Dess styrelse avser att ta initiativ till att undersöka möjligheterna
att göra en resa till Grekland på hösten 2018. Aktuella platser att besöka
är Aten med båda gammal och ny olympiastadion, Marathon och
Olympia. Det blir i så fall ett samarbete med RV, Svenska
Idrottshistoriska Föreningen och Sveriges Olympiahistoriska Förening
och andra eventuellt intresserade. En förutsättningslös fundering har
påbörjats där vi anmält intresse.
Du har redan fått vårt första Medlemsbrev via mejl.Vi avser fortsätta
med dem under året för ökad kontakt med dig och övriga medlemmar.
Och säkert kommer vi hitta på mera innan året är slut! Flera
kamratträffar vill vi ha.
Avslutningsvis ser jag nu fram emot att träffa dig och många flera på vårt
årsmöte!
Väl mött!
Kerstin Rosén
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Kamratträff med Borgström
Comeback som tränare och yrkeskarriärens efterrätt
För drygt ett år sedan flyttade spjuttränaren Anders Borgström till Taiwan
för att träna landets bästa spjutkastare. Det började med att ett gäng aktiva
från Taiwan kom på träningsläger till Karlstad och slutade med att Anders
Borgström tillsammans med hustrun Inger flyttade till Taiwan, till
miljonstaden Kaohsiung på sydkusten där landets nationella idrottscenter
finns.
Uppdraget var att vässa landets spjuttalanger och Universiaden i Taipei var
resans slutmål.
Titeln på föredraget kommer från sonen som spontant utbrast: ”Åk pappa,
det här är ju yrkeskarriärens efterrätt”.
Äventyret varade i åtta månader fram till och med Universiaden 2017. Goda
tränings- och tävlingsresultat kantade vägen fram till Universiaden.
➢
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Men där på själva Universiaden kom kastet som satte hela Taiwan i lågor.
Adepten Cheng kastade i spjutfinalens sista försök 91,36. Ingen asiat hade
kastat så långt tidigare.
- De ville att vi skulle stanna, men det övervägde vi inte ens, säger Anders
71, som ville hem till familj och snöskottning igen.
Men det hörs tydligt när han rörd berättar om sina taiwanesiska adepter
att en del av hjärtat finns kvar i Taiwan och det som började med ett lite
udda äventyr blev karriärens höjdpunkt.
Anders Borgström är en mycket god estradör höll ett trevligt och
kåserande föredrag för de cirka 30 RV medlemmar som samlats i Idrottens
Hus vid Skanstull denna vinterkväll.
Ing-Marie Leidhammar

Anders Borgström
tillsammans med sina
adepter i Taiwan.
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Bengt Sevelius - i idrottens tjänst
Få personer har en så gedigen idrottsbakgrund som Bengt Sevelius,
mångårig generalsekreterare i Riksidrottsförbundet. Hans engagemang
har varit lika stort oavsett om han har varit involverad på föreningsnivå
eller i den internationella idrottsvärlden.
I det här numret av Bulletinen bjuder vi på porträtt av Bengt.
Vem är Bengt Sevelius?
- När jag mitt under andra världskriget – i augusti 1942 – som blyg och
frimärkssamlande 7-åring kom till Sverige från Finland, fick jag snart många
kamrater på hemmagatan i en förort till Stockholm, främst tack vare vissa
idrottstalanger. Idrottandet gav mig både glädje och självförtroende och kom
att bli mitt allt dominerande intresse liksom starten på ett livslångt frivilligt
såväl som professionellt ledarskap.
➢
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Bengt, Liselott Jansson, Lars Liljegren och Ana Valero-Collantes på
RF-stämmma.

Idrottslärare i Bromma läroverk
I Nya elementar i Ängby inspirerade min gymnastiklärare mig för läraryrket
vilket ledde till studier vid GIH och tjänst vid Bromma läroverk – en skola
med idrottstraditioner som jag fick tillfälle att föra vidare under drygt tio år.
Målet med min undervisning i ämnet ”Gymnastik och idrott” var å ena sidan
att ge eleverna tillfälle till rörelse som motvikt till ”stillasittandet i
skolbänken” och å andra sidan att stimulera eleverna – speciellt på
gymnasienivå – att hitta sin(a) idrott(er) och nivån för utövandet. Jag själv
stortrivdes och har bara härliga minnen från mångårig undervisning som
idrottslärare.
GIH-lärare
Efter tre år som konsulent i gymnastik och idrott vid Stockholms skolor och
som en av de första gymnastikinspektörerna i landet fick jag mitt drömjobb metodiklärare i idrott vid GIH med bollspel som specialområde. Det var det
allra roligaste jag upplevt som lärare – att få undervisa positiva, motiverade
och idrottsälskande ungdomar!

➢
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Idrottschef på RF-kansliet
I maj 1970 antog riksdagen den av Kalle Frithiofson ledda
idrottsutredningen ”Idrott åt alla”. Jag rekryterades i augusti 1970 av RF
som idrottschef med uppdrag att leda utvecklingen av RF-idrottens
utbildnings-, forsknings-, och motionsverksamhet. Min första uppgift blev
att tillsätta ett antal tjänster inom utbildning och motion samt att
organisera den samlade idrottens rådsorganisationer inom utbildning,
forskning och breddidrott.
Ideellt ledarskap
För mig var det en spännande utmaning! Jag gick från ”pedagogisk
ledarskap” in i ett ”administrativt ledarskap”. Jag tilläts dock behålla några
av mina många ideella uppdrag och hade därigenom en värdefull
direktkontakt med den ”levande idrotten”. Under 60-talet hade jag
nämligen varit styrelseledamot i Svenska Skolidrottsförbundet men framför
allt rörde det sig om uppdrag inom Svenska Handbollförbundet. Där var
jag under ett antal år ordförande i dess Ungdomskommitté och
förbundskapten för Junior- och Ungdomslandslagen samt assisterande
tränare för A-landslaget. Samtidigt var jag under en 16-årsperiod
tillsammans med Roland Mattsson, tränare och ledare inom Hellas fram till
1978 - en period under vilken Hellas vann fem svenska mästerskap och
med framgång deltog i handbollens Europacup.

I samspråk med
RV-kamraterna
Torsten Friberg
och Ulf
Lönnqvist.
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VD och generalsekreterare vid RF
Den absolut mest stimulerande
tiden under mina nästan 28 år i RF:s
tjänst var den som
generalsekreterare för RF:s
internationella kansli (1991-1998).
Uppgiften var att utveckla RF:s
policy och agerande internationellt
och att på olika sätt bistå SF och
svara för utbildning av SF:s
internationellt ansvariga. Detta vid
en tid då ”muren fallit” och
Sovjetväldet splittrats, samtidigt som
Sverige fått medlemskap inom EU.
Att jag, som idrottsledare, samtidigt
under en period (1991-1993) fick
Europarådets förtroende att leda
dess Sportkommitté -CDDS innebar bl a direkta kontakter med och stödinsatser på idrottsområdet
inom de många nya ”öststater” som då bildades. Oerhört lärorikt och
utvecklande!
Ordförandeskapet för ENGSO (European Non Governmental Sports
Organisation, konstituerad av riksorganisationer för idrott inom
Europeiska länder) under 12 år (1995-2007) som stöttades av RF, var
mitt sista stora uppdrag. Det handlade framför allt om frågor som de
nationella idrottsorganisationernas självständighet, demokratisering och
finansiering, det frivilliga ledarskapet och utbildningsformer för såväl
frivilliga som professionella ledare, samt sist men inte minst, självklart
idrottens roll inom EU.
Hur ser du på Sveriges roll i det internationella arbetet?
- Om vi vill påverka den idrottspolitiska och idrottsliga utvecklingen
internationellt måste vi finnas med i de Europeiska och internationella
organisationernas högsta organ och då i så ”viktiga positioner” som
möjligt. Det förutsätter ett långsiktigt arbete och fortlöpande stöd för att
nå och behålla positionerna. För det krävs både riktade bidrag och
utbildningsinsatser från såväl RS som regeringen.
10
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Det är också nödvändigt att våra internationella representanter ges både
tidsmässiga och ekonomiska resurser att delta och agera för att ”bli
kända”, respekterade och kunna skapa ett brett kontaktnät. Då ökar
möjligheterna att profilera sig, sälja ”svensk idrott” och svenska
kandidaturer för såväl positioner som för att ”ta hem” mästerskap både på
Europa – som världsnivå! Vi har definitivt kunnande och erfarenheter som
efterfrågas.
Har vi något att lära av andra idrottsnationer?
- Ja definitivt… och på många områden. När det gäller idrottens
ställning, utbredning och problem har vi all anledning att ha en nära
kontakt och ett stort erfarenhetsutbyte med nordiska och
nordeuropeiska länder, där idrotten har i stort sett samma ställning och
organisation som vårt land. Hos dessa finns värdefulla erfarenheter av
hur de i likartade situationer löst utvecklingsinsatser och problem. När
det gäller forskningsresultat och nya initiativ av värde för idrotten i
allmänhet och specialförbunden i synnerhet har vi en hel del att ”ge”,
men definitivt också att ”hämta”.Vi har därför all anledning att vidga
vårt internationella kontaktnät och satsa på ökat samarbete
internationellt. Inom Europa gäller detta inte minst idrottens ställning
och agerande inom EU.

Fyra röster om Bengt
”Vi som fanns runt honom blev sedda”
”År 1964 mötte jag min nya jympalärare i Bromma Högre Allmänna
Läroverk, en ung, entusiastisk, härlig typ – Bengt Sevelius. Under några år i
Bromma fick jag ta del av hans aldrig sinande engagemang. Han ställde alltid
upp för oss som idrottade.Vi hann inte med skolan särskilt bra de första åren
i gymnasiet. Bengt fick alltid försvara och förklara vår bortavaro alltifrån
mattelektioner till franska.
När jag tog studenten trodde jag att våra vägar skulle skiljas för alltid, men
nej då. 1970 hade Bengt blivit chef för idrottsavdelningen på RF och han
värvade mig till sin avdelning 1973. Bengt är framför allt en vän för livet. Han
glömmer aldrig sina vänner och han finns alltid där för många av oss.
11
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Vi möts fortfarande lite då och då och jag ser alltid fram emot dessa möten.
Bengt har alltid med sig fotografier från förr och med dessa en liten berättelse.
Har man framgångar så är han snabb att gratulera, har man motgångar så
finns han där och visar sympati och förståelse.Vi som känner dig Bengt är
hedrade att ha dig som vän. Bengts egenskaper som chef
var många. Hans bästa egenskap var att vi som fanns runt
honom blev sedda. Det var något jag tog med mig när jag
själv fick chefsuppdrag. Bengt var min chef i några få år
men han är framför allt min vän sedan 53 år.”
Torsten Friberg, RV

”Du är och förblir en förebild”
”Många människor möter man bara vid några få tillfällen – andra har man
sällskap med under en stor del av livsresan. Under sextio av mina nu fyllda 75
år har Bengt Sevelius funnits med i olika sammanhang som betytt mycket för
mig. Du var en ung idrottslärare under mina fyra år i realskolan i Bromma
läroverk i slutet av 1950-talet. Där inspirerade du mig till livslångt
idrottsintresse. Du uppmuntrade mig som ”Ludde” att bli handbollsmålvakt i
Hellas och senare i andra Stockholmsklubbar. Du var en kunnig och mycket
engagerad GIH-lärare under min utbildning till idrottslärare.
Du stöttade mig i min uppgift som rektor på Bosön, både som styrelseledamot
och som RF-direktör. Du gav mig några möjligheter att delta i internationella
sammanhang, främst genom ditt engagemang i ENGSO.
Du var en klok och drivande ordförande i RV:s
valberedning och bidrog till att jag gick in i det arbetet. Du
har, i många uppgifter och sammanhang, visat vad empati
och engagemang kan betyda i ett gott ledarskap. Du är
och förblir en förebild.”
Anders Lundin, RV
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”Bengt har en naturlig pondus”
De insatser som Bengt gjort för svensk och europeisk idrottsrörelse går inte att
överskatta. Under 80-talets sista år, innan jag blev vald till ledamot av styrelsen
av det internationella studentidrottsförbundet (FISU), hade jag förmånen att
möta Bengt i en rad utbildningsaktiviteter som RF anordnade kring
internationellt arbete. De kunskaper och erfarenheter som Bengt kunde
förmedla var för mig helt ovärderliga när jag själv skulle inleda arbetet med att
etablera en internationell plattform.
Bengt har en unik förmåga att med en naturlig pondus utstråla ett ledarskap som
inger förtroende och skapar en trygghet i gruppen.. Alla som deltar i ett möte med
Bengt känner sig sedda. Han visar ett uppriktigt intresse för sina medmänniskor
och ser hela tiden möjligheter kring hur verksamheten kan utvecklas.
Utöver att vara verksam inom RF/SISU har jag förmånen att göra
en insats som generalsekreterare inom ENGSO (European NonGovernmental Sports Organisation). ENGSO skulle inte ha sin
nuvarande position i europeisk idrott utan Bengts insatser. Det
går inte ett möte utan att jag möter företrädare från olika
länders idrott eller politik som frågar efter Bengt – alla talar de
om honom med stor respekt och värme.
Stefan Bergh, GS, RF och SISU Idrottsutbildarna

”Bengt är lite av en legend”
Inom den europeiska idrottsrörelsen, särskilt ENGSO, är Bengt lite av legend.
Det är fascinerande att se med vilken värme och respekt Bengt omnämns.
Som svensk är det särskilt roligt. Bengt ses som en ledare
med stor empati, och uppriktig vilja att idrotten i alla
länder ska få de bästa möjligheter att utvecklas. Bengts
idrottsledargärning personifierar tron på idrotten som sann
brobyggare, och möjlighet att utvecklas genom.
Karin Mattsson Weijber, f d ordförande RF och SISU
Idrottsutbildarna
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Nysatsning på Riksidrottsmuseet
Den 28 oktober 2017 nyöppnade Riksidrottsmuseet efter att ha
genomfört den största satsningen sedan öppnandet i Museiparken för
tio år sedan. Stora resurser har lagts på att bygga upp nya
utställningar och fräscha upp lokalerna.
– Det har hänt mycket inom idrotten, samhället och forskningen sedan
museet öppnade och det känns bra att kunna lyfta in det i våra
utställningar, säger Pernilla Klingofström, museichef på Riksidrottsmuseet.
Det är inte bara utställningarna som gjorts om. Även publika utrymmen
har fått ett ansiktslyft, bland annat för att bättre möta upp målgruppen
barn, familj och skola.
Ambitionen har varit att etablera en lekfullhet på museet, bland annat för
att bättre tilltala huvudmålgruppen familj/skola.
– För att vi ska kunna ta emot en växande besökarskara har vi byggt om
café, butik, entré och rustat upp gården.Vi vill skapa en annan
helhetsupplevelse än tidigare och locka till en längre vistelse hos oss, säger
Pernilla Klingofström.
➢
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Här är nyheterna på museet:
Tiden – Ny permanent utställning som belyser idrottens historia genom
tematiska nedslag. Från folkliga lekar på en äng till dagens mastodontarenor
och vilka idrotter som utövats var. Här berättas det om hjältar, fuskare och
rekordsättare – men också om supporten på läktarplats och
idrottsmemorabilia. Besökaren ska få en bild av idrottens betydelse för
utvecklingen av det svenska samhället.
Spelplatsen – en permanent utställning om hur sport beskrivits, upplevts
och tolkats.Vem är vinnare och förlorare? Vad är idrottarnas drivkraft och
motivation? I utställningen får vi uppleva olika skildringar av idrottare i konst,
litteratur, scenkonst och film. Här beskrivs idrottarens egenskaper och
förhållningssätt till sportens värld. I utställningen får vi även se hur idrott
påverkats av mode och design. Denna blev helt klar den 24 mars
Kom igen! Idrott för alla – Ny tillfällig utställning. Idrotten kan på unika sätt
få människor att känna sig välkomna och delaktiga i samhället. Samtidigt finns
det strukturer som kan få människor att känna sig obekväma i olika
idrottsliga rum. Utställningen får dig att fundera kring delaktighet och
inkludering inom idrotten.
Publika utrymmen – Ombyggnad av café, butik, entré och upprustning av
gården. ”Allt ska hänga ihop och efter att ha kollat in utställningar fulla med
idrott och rörelse ska caféet bjuda på lugn och avkoppling”, säger Pernilla
Klingofström.
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Kallelse och inbjudan till årsmötet med
Riksidrottens Vänner den 20 april 2018
Föreningen Riksidrottens Vänner har nu verkat i 101 år (1916-2017) och
håller årsmöte fredagen den 20 april. Årsmötet äger rum på Gymnastikoch idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm.
Program
Kl. 16.00 Samling och mingel med lätt förtäring (cider och snacks)
16.30

Stipendieutdelning och årsmötesförhandlingar

Gäst - Peter Reinebo, SOK:s verksamhetschef, som berättar om OS i Pyeongchang
och om framtida OS-satsningar.
ca 19.00 Middag: Fläskkarré med rostade grönsaker, honung och
dragonkräm, sallad, bröd och ”röra”, kaffe och kaka.
Avslutning när du själv bestämmer men senast klockan 22.00.
Anmälan till middagen
Anmäl dig till Klubbmästare Böret Karman-Pallin, boretkarman@gmail.com,
eller tel 070-769 68 72 före den 12 april om du önskar vara med på
middagen som RV bjuder på. Anmälan är bindande. Utebliven
middagsnärvaro debiteras med 250 kr.
Så här kommer du till GIH
Från T-centralen, ta T-banan, röd linje 14 mot Mörby Centrum, avstigning vid
Stadion. Följ skyltarna mot Stadion, Idrottshögskolan. När du kommer upp
på gatan fortsätter du rakt fram till korsningen Valhallavägen/Lidingövägen
(trafikljus). Gå över gatan, sväng sedan höger och fortsätt utmed
Stadionbyggnaden på Lidingövägen tills du kommer fram till ”Klocktornet”
på Stadion. Följ skylten mot Idrottshögskolan och fortsätt uppför backen.
Rakt fram är GIH:s huvudbyggnad med reception.
Parkeringsplatser (avgiftsbelagda) finns i närheten av GIH. Ett fåtal platser
finns utanför GIH.
➢
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Förslag till
FÖREDRAGNINGSLISTA
vid Föreningen Riksidrottens Vänners årsmöte,
Fredagen den 20 april 2018
Plats och tid: Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i
Stockholm, med start klockan 16.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Öppnande och parentation
Fastställande av föredragningslista
Frågan om mötets behöriga utlysande
Nya medlemmar hälsas välkomna
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två (2) personer att jämte mötesordförande justera
protokollet
Verksamhetsberättelse för 2016 - 2017
Ekonomisk redogörelse för 2016 - 2017
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av styrelsens förslag
•
Stadgeförslag
•
Fastställande av medlemsavgift för det kommande
verksamhetsåret
Val av styrelse
Val av revisor och en ersättare
Val av valberedning
Årsmötets avslutning

Ta med Vinterbulletinen 2018, där årsmöteshandlingarna återfinns.
➢
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Verksamhetsberättelse för Föreningen Riksidrottens
Vänner, verksamhetsåret 2016–2017
Styrelsen vill härmed lämna sin berättelse över verksamhetsåret 2016 2017.
Årsmötet 2016 beslöt byta från brutet verksamhetsår till kalenderår,
varför det nu gångna verksamhetsåret omfattar tiden från 1 juli 2016 till
31 december 2017.
Liksom tidigare år är kontakten med och mellan medlemmarna i
föreningen liksom förvaltningen av föreningens tio stipendier styrelsens
viktigaste uppgifter. Under verksamhetsåret har styrelsen fortsatt
fokusera på dessa. Under året har även förberedelserna för och
genomförandet av föreningens 100-års jubileum den 25 november 2016
på Bosön varit en stor och inspirerande aktivitet för styrelsen och en
särskild jubileumsgrupp.
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden.

RV:s 100 - års jubileum
På dagen av RV:s bildande firades föreningens 100 år. Jubileumsgruppen,
som bestod av Lennart Karlberg, Anders Borgström, Lars Allert, Nis-Rune
Nilsson, Böret Karman-Pallin och Kerstin Rosén, hade läst gamla
protokoll och andra skrifter och satt samman ett program som i tvenne
teaterdialoger mellan två forna RV- bröder i frack och hög hatt speglade
RV:s första 25 respektive 50 år. Lennart Karlberg hade författat och
agerade tillsammans med Anders Borgström på scenen. Ett filmklipp från
1946 års idrottsriksdag fick visa hur diskussionerna om amatörbegreppet
och proffspengar stod högt på dagordningen vid den tiden. Därefter en
teaterdialog mellan två av RV:s tre första kvinnliga medlemmar som
mindes och siade om kvinnoidrottens utveckling. Malin Eggertz Forsmark
och Kristina Thurée agerade i tidstrogna kläder. Programmet avslutades
med en blick in i kristallkulan – idrottens framtida utmaningar.
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Till jubileet hade Lars Allert tagit fram häftet: ”Milstolpar i Sverige och
Idrotten 1916 - 2016” – viktiga händelser under varje år.
Jubileet hedrades av gäster och uppvaktningar från RF och från våra nordiska
systerorganisationer. Från Finland tidigare ordförande Magnus Ståhlberg,
nuvarande ordförande Kerstin Ehnholm och vice ordförande Christian
Nyman. Från Norge Andreas Morisbak, styrelsens sekreterare, och Berit
Berthelsen styrelseledamot. Från Danmark Erik Andersen, styrelseledamot.
En folklig och festlig dag som avslutades med 140 middagsgäster i en fullsatt
Mästarvilla.
J Sigfrid Edström, RV:s förste ordförande i 41 år, hyllades vederbörligen med
en hommage skriven och framförd av Anders Borgström.
Så slutade en dag fylld av glada återseenden, minnen, glädje och värme.

Kommunikation
Vår kommunikation bygger på tre delar. Hemsidan, tidningen Bulletinen, som
kommer ut tre gånger per år, samt nyhetsbrev med aktualiteter. Styrelsen har
också under detta verksamhetsår på hemsidan och i Bulletinen presenterat
RV-profiler vilka varit: Annika Sylvén, Rolf Sundberg, Kristina Wiberg, Tommy
Torstensson, Pia Zetterström, Ing-Marie Leidhammar, Torsten Friberg, Böret
Karman Pallin, Nis-Rune Nilsson, Kerstin Rosén, Lars Allert, Marie Louise
Bergh och Anders Lundin. Dessa återkommande presentationer av vänner
inom föreningen har visat sig vara ett mycket uppskattat inslag i vår
verksamhet.
Styrelsen har fortsatt påminna medlemmarna om e-postadresser, vilket
inneburit att vi nu har sådana till 269 av föreningens 348 medlemmar. Det
underlättar och förbilligar kommunikationen. All information kommer
framgent ske via e-post, undantag Bulletinerna. Medlemmar som inte har epost kan begära att få information med brev.
Styrelsen har inom sig utsett en redaktionskommitté tillsammans med Marie
Louise Bergh som även under detta år har haft styrelsens uppdrag att svara
för det operativa arbetet med hemsidan, nyhetsbreven samt tidningen
Bulletinen.
➢
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Stipendier
Styrelsen har sedan ett par år arbetat med att kunna sammanföra flera av
stipendierna till ett färre antal och då med större utdelning per stipendium.
Utdelningsbara pengar är för flera av stipendierna idag litet eller i något fall slut.
Styrelsen har fortsatt utreda frågan om möjliga förändringar, t ex permutation,
av statuterna för föreningens stipendier och fonder. En pusselbit i
sammanhanget har varit att får överta de två stipendier RV förvaltat på RF:s
uppdrag. Riksidrottsstyrelsen fattade ett sådant beslut i november 2017. Siktet
är nu inställt på att till ansökningarna för 2019 års stipendier, dvs från 1 januari
2019, har genomfört förändringen av stipendierna enligt intentionerna.
Totala antalet stipendieansökningar det gångna verksamhetsåret var ca 125.

Nordiskt möte och kamratträffar
I september 2016 mötte närmare trettio RV-kamrater Tom Alandh på SVT. Med
underbara filmsekvenser och Tom Alandhs personliga berättelser och ett besök
i klipprummet hos Heleen Rebel fick vi en högintressant och fin upplevelse.
RV:s förste ordförande Sigfrid Edström bodde och verkade i Västerås. För att
följa upp vårt 100-års jubileum styrde RV-kamrater kosan till Västerås i april
2017 där vi fick en intressant föreläsning av journalisten och S. Edströms store
kännare Anders Lif. Ett besök till S. Edströms grav ingick också liksom en
intressant presentation av idrottsstaden Västerås.
Den 16 - 18 juni 2017 var det dags för det 17:e nordiska idrottsledarmötet,
denna gång i Oslo. Succé för hela mötet sa 22 RV-medlemmar och övriga
nordiska deltagare. Mottagning i Oslos Rådhus, besök på Holmenkollen, Norges
Idrottshögskola med intressanta föredrag och fin social samvaro i god nordisk
anda.
Hösten 2017 tog RV initiativ till ett möte med Sveriges Olympiahistoriska
förening, SOF, Svenska Idrottshistoriska föreningen, SVIF, samt Stockholms
idrottshistoriska förening.Vi kom överens om att bjuda in varandra till våra
respektive medlemsmöten.
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Ett tiotal RV-medlemmar kunde därför i november delta i SOF:s höstmöte
och där träffa hockeylegendarer samt på SVIF:s höstmöte om Idrott och
Dopning med bland andra Arne Ljungqvist.
Våra RV-vänner i väst har också ordnat kamratträffar till vilka övriga
medlemmar inbjudits.

Medlemmar och medlemsvård
Matrikelansvarig har under året varit Lars Olof Rydh och det är till honom
man som medlem vänder sig om man har adressändringar, telefonändringar
eller vill uppge sin e-postadress.
Några medlemmar har lämnat föreningen och 61 nya har tillkommit.
Sammantaget har antalet medlemmar ökat något uppgår vid årsskiftet till 346
personer. De allra flesta av medlemmarna betalar in medlemsavgiften, dock
inte alla. Efter två års uteblivna medlemsavgifter tillfrågas medlem om man
önskar kvarstå eller vill lämna RV.
En ny medlemsmatrikel tilldelas medlemmarna vartannat år. Nästa kommer
våren 2018.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god framför allt genom att vi har ett större
aktieinnehav som förvaltas väl. Styrelsen har inom sig utsett en grupp för att
mer aktivt arbeta med föreningens värdepapper.

Stipendieutdelning 2016
I anslutning till årsmötet 2016 förrättades utdelning av stipendier till
nedanstående personer.
RV-stipendiet 2016
tilldelades Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, mångårig ordförande i Sv
Gymnastikförbundet och en lång rad ledaruppdrag. Malin fick stipendiet för
att hennes ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens
utveckling. I ett starkt berörande tacktal berättade Malin om betydelsen av
det kamratskap och de vänner idrotten kan ge.
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Bo Ekelund stipendiet
tilldelades Håkan Andersson, Sundsvall, en av Sveriges bästa sprinttränare.
Håkan ligger bakom Wind Sprints, en tävling som lockar många utländska
löpare till Sundsvall.
Gösta Gärdins Ungdomsfond
tilldelades Rebecka Johansson, Alingsås, för sitt ledarskap i truppgymnastik och
sitt engagemang att få fler ungdomar engagerade i styrelsefrågor.
Olga och Gösta Olanders Minnesfond
tilldelades Anna Oskarsson, och Viktor Alinder.
Anna satsar helhjärtat på fotboll i Hammarby IF och har sedan 15 års ålder
tillhört flicklandslagen F15-F19. EM-silver 2013 och EM-guld 2015.
Viktor, som spelar för Täby badminton, är rankad 1:a i Sverige i sin åldersklass
– herrsingel U19 och är uttagen till SOK:s satsning inför OS i Tokyo 2020.
Mer om 2016 års stipendiater finns att läsa i Vinterbulletinen 2017.

Årsmötet 2016
RV:s 100:e årsmöte inledde jubileumsdagen på Bosön och var extra välbesökt.
Nordiska gäster från våra systerorganisationer i Finland, Norge och Danmark
närvarade.
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Styrelse
Årsmötet utsåg:
Till ordförande Kerstin Rosén
Till vice ordförande Anders Lundin
Till klubbmästare Böret Karman Pallin
Till skattmästare Ing-Marie Leidhammar

t o m årsmötet 2019, omval
t o m årsmötet 2019, omval
t o m årsmötet 2019, omval
t o m årsmötet 2019, nyval

Noterades att Torsten Friberg, sekreterare, och Nils-Rune Nilsson,
stipendieansvarig, är valda t o m årsmötet 2018 och att Lars-Olof Rydh är
såsom matrikelansvarig adjungerad till styrelsen.
➢
22

Revisorer
Årsmötet utsåg till revisorer:
Peter Ek
Rune Lidholm

omval 1 år
omval 1 år (ersättare)

Valberedning
Årsmötet utsåg till valberedning:
Lars Allert
Ewa Eliasson
Christina Liffner

omval 1 år (sammankallande)
omval 1 år
omval 1 år

Slutord
Det har varit både en ära och en glädje att få utgöra styrelsen för denna
ärofyllda kamratförening.
Att hålla kontakt inom föreningen med hemsida, Bulletiner och
nyhetsbrev samt några kamratträffar utöver årsmötet har varit fortsatt
viktigt.
100-årsjubileet blev årets stora händelse, en lyckad och minnesrik dag
med många minnen och glada och kära återseenden.
Ett antal uppskattade kamratträffar har genomförts samt det nordiska
idrottsledarmötet i Oslo. Kamratträffar kan vi tillsammans med
medlemmarna göra flera och alla är välkomna med förslag.
Föreningens hemsida uppdateras och försöker vara aktuell. Föreningens
RV profiler, som presenteras på hemsidan liksom i Bulletinen, har varit
mycket uppskattade. Styrelsen ser gärna att medlemmarna
uppmärksammar oss på aktiviteter som kan vara intressanta och
tillskriver oss om detta. En del av de artiklar som kommer i Bulletinen
har tillkommit på uppslag av medlemmar.
➢
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Stipendierna är en annan viktig del i RV:s verksamhet och styrelsen har
under året fortsatt arbetet med att se över statuterna för föreningens tio
stipendier, dess stiftelser och fonder. Målsättningen är att möjliggöra en
förändring mot färre antal men med större belopp att utdela per
stipendium. Det arbetet kommer fortsatt vara prioriterat under 2018.
Föreningens ekonomi är fortsatt god.
Vi i styrelsen tackar för förtroendet att under verksamhetsåret 2016 2017 fått leda föreningens arbete och åtaganden. Det har varit både
inspirerande och intressant.
Utmaningen är nu att föra det 100-åriga arvet vidare in i ett nytt sekel
med fortsatt kamratskap och gemenskap som värdegrund.

Stockholm i maj 2018
Kerstin Rosén
ordförande

Anders Lundin
vice ordförande

Ing-Marie Leidhammar
skattmästare

Böret Karman Pallin
klubbmästare

Nils-Rune Nilsson
stipendieansvarig

Torsten Friberg
sekreterare
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141

Resultaträkning

2016 07 01
2017 12 31

2015 07 01
2016 06 30

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Övriga intäkter

43 159
551 961
17 924

38 225
50 000
439 958

Summa intäkter

613 044

528 183

Kostnader
Verksamhetskostnader
Lämnade stipendier
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-348 133
-30 000
-334 544
-970

-187 996
-25 000
-145 402
-4 063

Summa kostnader

-713 648

-362 461

Verksamhetens över-/underskott

-100 604

165 722

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

843 416
-285

302 304
-

Över-/underskott efter finansiella poster 742 527

468 026

Skatt

-158 847

-65 475

Årets över-/underskott

583 680

402 551

➢
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Föreningen Riksidrottens Vänner
Org.nr 802002-8141

Balansräkning

2017 12 31

2016 06 30

Tillgångar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

240 400
3 261 682
424 577
3 926 659

63 955
3 312 799
381 648
3 758 402

Eget kapital
Balanserat över-/underskott
Årets över-/underskott
Summa eget kapital

3 169 586
583 680
3 753 267

2 767 035
402 551
3 169 586

14 545
158 847
0
173 392

403 961
64 081
94 174
26 600
588 816

3 926 659

3 758 402

Skulder
Fondmedel RF
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

➢
26

Omarbetade stadgar för RV
Vissa förändringar i RV:s verksamhet (ändrat verksamhetsår m m)
har inneburit att en stadgeöversyn behöver göras och därför
föreslår styrelsen årsmötet nedanstående stadgeförslag.
Stadgar för föreningen Riksidrottens Vänner - reviderade av
årsmötet 2018
§1
Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka
för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare.
Föreningen ska främja svensk idrott genom att bland annat utdela
stipendier till särskilt förtjänta svenska idrottsledare och aktiva.
§2
Föreningen är öppen för nuvarande och tidigare svenska idrottsledare,
samt andra idrottsvänner som önskar stödja föreningens ändamål.
Ansökan om medlemskap inges till styrelsen.
§3
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.
Årsmötet hålls årligen senast i maj månad.
Årsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställes av årsmötet.
Medlem, som ej erlagt årsavgift under två i följd kommande
verksamhetsår, kan efter beslut av styrelsen mista sitt medlemskap i
föreningen.
§4
Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet utsedd styrelse,
bestående av ordförande samt sex ledamöter. Ordförande väljs på 1 år.
Ledamöterna väljs på två år. Mandatperioden för ledamöterna läggs så att
varje år, hälften av ledamöternas mandatperiod utgår. Styrelsen föreslår
inom sig utse vice ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare,
stipendieansvarig och medlemsansvarig. Styrelsen äger rätt att utse
adjungerad ledamot.
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§5
Samtidigt med val av styrelse väljs en revisor och en revisorssuppleant på ett år,
vilka har till uppgift att granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning under
det kommande verksamhetsåret samt inlämna skriftlig revisionsberättelse
senast en vecka före årsmötet.
§6
Val av styrelse och revisorer förbereds av en av årsmötet utsedd valberedning,
bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande.Valberedningens
förslag bör om möjligt bifogas årsmöteskallelsen. På årsmötet ska även val av
valberedning på ett år ske.
§7
Rösträtt utövas endast av de medlemmar, vilka erlagt årsavgift till och med
innevarande verksamhetsår.
§8
Årsmöte hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till
årsmöte utfärdas skriftligt till varje medlem minst 14 dagar i förväg. För att
kunna behandlas på årsmötet ska förslag vara styrelsen tillhanda en vecka
före detta möte.
Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1.Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2.Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
3. Styrelsens berättelse.
4. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det
förflutna årets förvaltning.
5. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår.
6. Behandling av förslag som väckts av styrelsen, eller som till styrelsen
inlämnats inom laga tid.
7.Val av styrelse, revisorer och valberedning
§9
Ändring av dessa stadgar kan ske på årsmöte, om ändringen biträdes av två
tredjedelar av de närvarande samt ändringsförslaget tillkännagivits i kallelsen
till årsmötet. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.
§ 10
I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar överlämnas till
Riksidrottsförbundet, för att av detsamma fonderas. Avkastningen av fonden
skall disponeras för sådant ekonomiskt stöd som avses i § 1.
➢
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Nuvarande stadgar för RV
Stadgar för föreningen Riksidrottens Vänner - reviderade av
årsmötet 2010
§1
Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka
för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska
idrottsledare. Föreningen må utdela stipendier till särskilt förtjänta
svenska idrottsledare och aktiva.
§2
Föreningen består av nuvarande och tidigare svenska idrottsledare, samt
av framstående idrottsvänner vilka efter förslag invalts i föreningen.
§3
Årsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställes av årsmötet.
Medlem, som ej erlagt årsavgift under två i följd kommande
verksamhetsår, kan efter beslut av styrelsen mista sitt medlemskap i
föreningen.
§4
Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet utsedd styrelse,
bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare,
klubbmästare och stipendieansvarig. Styrelsens ledamöter väljes på två
år. Mandatperioden för ledamöterna läggs så att varje år, hälften av
ledamöternas mandatperiod utgår.
§5
Samtidigt med val av styrelse väljs en revisor och en revisorsuppleant,
vilka har till uppgift att granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning
under det kommande verksamhetsåret samt inlämna skriftlig
revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.
§6
Val av styrelse och revisorer förbereds av en av årsmötet utsedd
valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande.
Valberedningens förslag bör om möjligt bifogas årsmöteskallelsen.Val
sker även av valberedning (ordförande och två ledamöter).
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§7
Rösträtt utövas endast av de medlemmar, vilka erlagt årsavgift till och
med innevarande verksamhetsår.
§8
Årsmöte hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till
årsmöte utfärdas skriftligt till varje medlem minst 14 dagar i förväg. För
att kunna behandlas på årsmötet skall förslag vara styrelsen tillhanda en
vecka före detta möte.
Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1.Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2.Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
3. Styrelsens berättelse.
4. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för
det förflutna årets förvaltning.
5. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår.
6.Val av styrelse, revisorer och valberedning.
7. Behandling av förslag som väckts av styrelsen, eller som till styrelsen
inlämnats inom laga tid.
§9
Ändring av dessa stadgar kan ske på årsmöte, om ändringen biträdes ac
två tredjedelar av de närvarande samt ändringsförslaget tillkännagivits i
kallelsen till årsmötet. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.
§ 10
I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till
Riksidrottsförbundet, för att av detsamma fonderas. Avkastningen av
fonden skall disponeras för sådant ekonomiskt stöd som avses i § 1.
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Allert klurar om idrott och politik
Det har länge diskuterats om det finns någon koppling mellan idrott
och politik, och idag är det väl ingen som säger att det inte är så?
Vilka specialidrottsförbund har haft några prominenta politiker (bara
herrar!!) i sina led? Här bjuder Lars Allert på några ”kluringar”.
1) Anders Wijkman (m) (idag kd)
2) Bengt Westerberg (fp)
3) Birger Rosén (m)
4) Ebbe Carlsson (s)
5) Erik Åsbrink (s)
6) Gunnar Ericsson (fp)
7) Gunnar Hofring (s)
8) Gunnar Lange (s)
9) Gunnar Lund (s)
10) Helge Berglund (s)
11) Joakim Ollén (m)
12) Karl-Erik Nilsson (s)
13) Lars Engqvist (s)
14) Niklas Nordström (s)
15) Olof Palme (s)
16) Ove Rainer (s)
17) Pehr G Gyllenhammar (fp)
18) Pierre Schori (s)
19) Rune Ångström (fp)
20) Stig Bertilsson (m)
21) Stig Malm (s)
22) Svante Lundkvist (s)
23) Ulf Lönnqvist (s)

Bengt Westerberg

Erik Åsbrink
(med Ylva
Johansson)

Karl-Erik
Nilsson

Olof Palme

Facit på nästa sida.
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Facit Idrott och politik
1) Anders Wijkman (m) (idag kd), Basket, ordförande 1975 - 79
2) Bengt Westerberg (fp), Friidrott, ordförande 1995 - 2004
3) Birger Rosén (m), Konståkning, ordförande 1984 - 1998
4) Ebbe Carlsson (s), Kanot, ordförande 1984 - 1992
5) Erik Åsbrink (s), Budo och kampsport, ordförande 2000 - 05
6) Gunnar Ericsson (fp), Fotboll, ordförande 1970 - 74
7) Gunnar Hofring (s), Ridsport, ordförande1995 - 2001
8) Gunnar Lange (s), Fotboll, ordförande 1953 - 68
9) Gunnar Lund (s), Skridsko, ordförande 2004 (3 månader)
10) Helge Berglund (s), Ishockey Ordförande 1948 - 73
11) Joakim Ollén (m), Squash, ordförande 1989 - 2002
12) Karl-Erik Nilsson (s), Fotboll, ordförande 2012 - ff
13) Lars Engqvist (s),Volleyboll, ordförande 1978 - 81
14) Niklas Nordström (s), Basket, ordförande 2001 - 04
15) Olof Palme (s), Kanot, adjungerad 1964 - 70
16) Ove Rainer (s), Ishockey och Skridsko, ordförande1973 - 78
och ordförande 1985 - 87
17) Pehr G Gyllenhammar (fp), Ridsport, ordförande1992 - 95
18) Pierre Schori (s), Judo, ordförande 1989 - 91
19) Rune Ångström (fp), Simning (Fotboll, skidor), ordförande1982
- 86 (utb.kom)
20) Stig Bertilsson (m), Bandy, ordförande 2014 - ff
21) Stig Malm (s), Skridsko, ordförande 1994 - 97
22) Svante Lundkvist (s), Simning, ordförande 1978 - 81
23) Ulf Lönnqvist (s), Bordtennis, ordförande 1978 - 2002

Niklas Nordström
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Ulf Lönnqvist

Stig Bertilsson

Läs om aktuella RV-profiler
På vår hemsida presenterar vi regelbundet medlemmar i Riksidrottens
Vänner, så kallade RV-profiler. De senaste profilerna är Bosse Ringholm och
Pia Nilsson.

Bosse Ringholm

Pia Nilsson

Bosse Ringholm, tidigare finans- och idrottsministern har haft ett livslångt
idrottsintresse. ”Jag har varit mångsysslare när det gäller idrott”, säger han.
Pia Nilsson har en gedigen meritlista som tränare inom golf. Hon kan
också titulera sig som ”bästsäljande författare”.
Läs om Bosse och Pia och många många fler spännande RV-profiler på
hemsidan - www.riksidrottensvanner.se. Samtliga profiler finns under fliken
Medlemmar.
Är det någon person som du vill läsa om så hör av dig till oss med ett tips.
Anders Lundin tar gärna emot alla goda idéer på anderslu@comhem.se.
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RV gratulerar - födelsedagar 1 april - 30 juni 2018
50 år

Liselotte Ohlson, Nynäshamn, 29 maj
55 år
Maja Uebel, Stockholm, 16 april
60 år
Pia Nilsson, Torekov, 8 maj
65 år
Anders Danielsson, Ursviken, 14 april
Per Andersson, Uppsala, 25 april
Håkan Nyberg, Årsta, 15 maj

Håkan Nyberg

70 år
Sven Trönne, Eslöv, 12 april
75 år
Staffan Söderlund, Söderhamn, 10 april
Börje Hedqvist, Rosvik, 1 maj
Kalle Overgaard, Halmstad, 7 maj
Kajsa Murmark, Höllviken, 21 maj
Rolf Sundberg, Trosa, 17 juni
Björn Persson, Järfälla, 20 juni
Hans Davidsson, Rånäs, 29 juni

Rolf Sundberg

80 år
Ulf Egenäs,Vällingby, 11 april
85 år
Tore Green, Helsingborg, 6 april
Lennart Jonsson,Västerås, 11 juni
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Tore Green

Föreningen Riksidrottens Vänner, RV
§1. Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka
för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare.
Föreningen må utdela stipendier till särskilt förtjänta svenska idrottsledare
och aktiva.
§4. Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet varje år utsedd
styrelse, bestående av ordförande, v. ordförande, sekreterare, skattmästare,
klubbmästare och stipendieansvarig.

RV:s styrelse
Kerstin Rosén, ordförande, Murkelvägen 10, 192 51 Sollentuna. Tel. bost.
08-768 85 45, mob 070-8870435, e-post: kerstinrsn@gmail.com
Anders Lundin, vice ordförande, Larsbergsvägen 36, 181 39 Lidingö. Tel. bost.
08-767 44 94 mob 070-5296110, e-post: anderslu@comhem.se
Ing-Marie Leidhammar, skattmästare, Sickla kanalgata 65, 120 68 Stockholm. Tel
mob 070-6934474, e-post: Ingmarie.Leidhammar@telia.com
Böret Karman-Pallin, klubbmästare,Värmlandsvägen 236, 123 48 Farsta. Tel.
bost. 08-724 97 71, mob 070-7696872, e-post: Boretkarman@gmail.com
Nils-Rune Nilsson, stipendieansvarig, Hamnvägen 13, 181 66 Lidingö. Tel. bost.
08-731 93 59, mob 070-8156640, e-post: nilsrune.nilsson@outlook.com
Torsten Friberg, sekreterare, Tjurgränd 28, 175 45 Järfälla. Tel. bost.
08-58012072, mob 0733-726211, e-post: torsten.friberg@iogt.se
Lars Olof Rydh, matrikelansvarig,Viktor Sjöströms väg 4, 169 40 Solna. Tel
mob 073-655 03 17, e-post: larsolof.rydh@bredband.net (adjungerad)
Hedersledamot Lennart Jonsson, Lerkärlsgatan 13, 723 51 Västerås.
Hedersledamot Bertil Sjöstrand, Jungfrudansen 44, 6 tr, 171 56 Solna.
Föreningen RV:s plusgironummer: 15 44 80-8
Föreningen RV:s bankgironummer: 826-3923
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